INFORMACE RIK 2022-01
1. Sezóna 2022/2023
a) od 15.5. mohou svazy zadávat soutěže na novou nadcházející sezónu. Oddíly zadávají
přihlášky do soutěží dle pokynu jednotlivých svazů,
b) od 15.5. mohou správci krajských a regionálních svazů vkládat žebříčky za ukončenou
sezónu. Ideálně ve formátu pdf.. Správa žebříčků je rozdělena na samostatné
kategorie. V případě, že tvoříte žebříček jen v kategorii dospělých, vložte jej do
kategorie muži.
2. Agenda přestupů 15.5. – 14.2.
V období od 15.5. do 14.2. následujícího roku lze podávat přestupy a hostování hráčů.
Střídavý start je možné zadávat od 10.8. do 14.2. následujícího roku.
3. Fotografie
V období od 1.6. do 30.6. je možná bezplatná výměna fotografie v profilu hráče? Výměnou
prodloužíte základní registraci o 5 let. U člena s neplatnou fotografií nejde zadat v
Evidenčním seznamu částka 150 nebo 300Kč. Mimo uvedené období je změna fotografie
možná jen přes obnovu registrace. Návod na změnu fotografie je ZDE.
4. Evidenční seznamy na sezónu 2022/23
Založení nového evidenčního seznamu pro nadcházející sezónu je možné od 1.6. v menu
KLUB / EVIDENČNÍ SEZNAM.
Kluby jsou povinny vyplnit evidenční seznam do 15.6. a ve stejném termínu uhradit
poplatky na svaz dle nejvyššího družstva. Svazy je schvalují v termínu do 30.6. Změny
v platnosti aktivní registrace se projeví od 1.7. Návod na vytvoření nového Evidenčního
seznamu je ZDE.
UPOZORNĚNÍ: po schválení evidenčního seznamu svazem není možná změna částky ze
150Kč respektive 300Kč na částku 0Kč nebo 30Kč.
Evidenční seznam lze doplňovat průběžně až do 30.6 následujícího roku.
5. Hostování funkcionářů
Hostování funkcionářů se v Registru zadává v menu KLUB / HOSTOVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ,
návod ke stažení je ZDE.
a) hostování funkcionářů je možné zadat kdykoliv a s neomezenou plaností. Hostování
funkcionářů se automaticky zruší při přestupu dané osoby do jiného oddílu,
b) hostování trenérů na novou sezónu je možné zadávat od 1.7. a je platné do 30.6.
následujícího roku,
c) hostování rozhodčích na novou sezónu je možné zadat v období od 1.7. do 30.9. dané
sezóny a je plané do 30.6. následného roku.
V Ostravě dne 15.5.2022
Miroslav Henžel
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